Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 12. juni 2018 i turneringslokalet i BGK
Deltagere:
Formand Marianne Munk Kofoed (MMK), Ole Meisner (OME), Lissi Kofod-Hansen(LKH),
Richardt Sølvertorp (RSØ), Inge Lise Juul (ILJ), Tom Idon Nielsen (TIN) og Bjarne Hansen
(BHA).
Mødeleder: MMK

Afbud: ingen

Dagsorden
1. Kommentarer til sidste mødereferat (Alle)
Ingen
2. Sket siden sidst (Alle)
RSØ: Regionsgolf er frameldt. Næste år meldes kun til, hvis holdet har en holdleder.
Serieholdene er godt i gang med at spille, også seriehold 3 der mangler en holdleder.
Elitehold – RSØ indkalder til møde.
TIN: Der er lavet betalingsaftale med F&B vedr. bagrumsmaterialer, lbn.md.+15
dage. Tilbud lyder på 30.565 kr. incl. moms og tagrender til hele bygningen.
Tilbuddet godtages.
Hjælpere til opsætning: OME, BHA, Johan samt endnu nogle medlemmer. Vedr. el
aftales med Jens.
Problemet med svalerne er næsten løst.
ILJ: Det er en udfordring at få vandet træerne i ”børnehaven” ved
greenkeepercenteret.
OME: Der er en generel nedgang i deltagerantal i turneringerne.
For at flere har mulighed for at spille med, er de sidste lørdagsturneringer flyttet til
søndage.
Sponsorerne har givet udtryk for, at de er meget tilfredse med afviklingen og
stemningen på terrassen under spisning og præmieudeling.
Teksterne under turneringstilmeldingsdelen gennemgås og det der ikke er relevant
slettes.
Der er fundet nye hjælpere til boldopsamling.
BHA: Vi har stadig 2 greenkeepere sygemeldt og der er ikke udsigt til at de vender
tilbage lige med det samme. Det betyder, at aftalen med en afløser fortsætter.
Rynkebyholdet har bedt om sponsorgave. BGK sponserer to greenfeebilletter og
bolde.
Indtil videre deltager 5 medlemmer i medlemskonkurrencen om at skaffe nye
medlemmer.
Der skal betales 2.800 kr. til Praktikplads AUB for manglende ansættelse af 0,17 elev.
Det er en ordning alle virksomheder, uden undtagelse, er pligtig til at bidrage til.
Der foreligger tilbud fra et inkassofirma som mod 10/20 % vil opkræve manglende
kontingentbetaling. Tilbuddet vil blive drøftet på medlemsmødet.
Der vil i NyhedsDrivet den 26/6 blive omtale af opkrævningsform.
MMK: Familiegolf. 3 familier deltager på golfskolen / til juniortræningen.
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TIN: Et medlem har henvendt sig med ønske om en bro over grøften ved klubhuset.
Da vi ikke har resurser i overskud, må svaret være at det i så fald skal være med
frivillig arbejdsindsats.
OME: Der er forespurgt om ”Starterskuret” kan flyttes ud til hul 1. Dette vil nok blive
meget omkostningsfuldt og måske slet ikke muligt. Der var enighed om, at skuret
trænger til at blive malet, så det skal med i planen ved en arbejdsdag, der vil blive
arrangeret før Bornholm Golf Open. TIN er tovholder på arbejdsdagen.
3. Fritspilsaftalen – svar til DGU (MMK)
Næste svarfrist er den 25/6 hvorefter DGU vil komme med en afgørelse efter den 9/7.
Ydermere afventer vi også en udtalelse i en lignende sag, DGU har bedt
Konkurrencestyrelsen om at komme med en vurdering af.
På mødet 11/6 mellem bestyrelserne i NGK og BGK kunne konkluderes, at NGK og
BGK tolker aftalen på hver sin måde. Nyt møde aftales, når afgørelserne er faldet.
4. Økonomi (BHA)
Regnskabet pr. 31. maj blev gennemgået.
Da der ikke har været det forventede antal deltagere på golfskolen, må forventes en
alvorlig medlemsnedgang og deraf manglende kontingentkroner, hvis det går som
det plejer med ca. 50 udmeldinger ved årsskiftet.
BHA udarbejder et 0-punkts budget.
5. Medlemsantal og Kontingentopkrævning 01.07.2018 (LKH)
Vi har pt. 491 medlemmer og måske 10 nye på vej. MMK sender medlemsstatistik
hver måned.
26/6 skrives i NyhedsDrivet at spilleretten bliver inddraget 15/7 ved manglende
betaling.
6. Medarbejder- og bestyrelsesdag
Afholdes fredag den 20. juli kl. 16.30, hvor familien også inviteres med.
7. Eventuelt
Skype – udsættes til næste møde
DGU spil med dag den 29. juli 2018 – BGK er tilmeldt.
Sankt Hans turnering den 23. juni 2018 – MMK står for arrangementet der bliver
uden bål, idet der nedlagt afbrændingsforbud.
Hvervning af nye medlemmer – MMK kontakter de øvrige klubber om et møde til
oktober, for at høre om der er opbakning til en fælles indsats og markedsføring.
Terrassemøbler – Tilbud på stole i JYSK på 340 kr. stykket. Der indkøbes 20 stk.
MMK køber, TIN kører.
Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder: 7/8 og 4/9 alle kl. 16.15.

For referatet:
Lissi Kofod-Hansen
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